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PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/2019 

PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE GOIANA através da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, por meio da Pregoeira 
Pública e equipe de apoio, conforme Portarias Nº 115/2019 e 121/2019   acostadas aos autos do 
processo, torna público para conhecimento dos interessados que se encontra aberta a licitação na 
forma abaixo discriminada 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DESTNADO A ALIENAÇÃO DE 
BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS  DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE. 
 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global 

1.1. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006, 
e pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, demais legislações pertinentes e as condições e 
especificações estabelecidas no edital e seus anexos. 
 

DATA DA SESSÃO: 15/08/2019. 
HORÁRIO: 10h00min. 
LOCAL: Sala da Comissão de Licitação, localizada na: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, s/n° Centro, Goiana-
PE., CEP 54.310-600 – Fones: (81) 3626-4130.  
ATENÇÃO: Após declarada aberta a sessão, a Equipe do Pregão não receberá documentos de 
credenciamento e/ou invólucros.  

ENTREGA ANTECIPADA DOS ENVELOPES: Os envelopes poderão ser entregues de forma antecipada 
diretamente no protocolo geral da Comissão de Licitação, no horário de 08h00min as 13h00min.  

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Prefeitura de Goiana, situada: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, Bairro 
Centro, Cidade Goiana, Estado Pernambuco. – Fones: (81) 3626-4130 – E-mail: pregaogoiana@bol.com.br, 
no horário de 08h00min as 14h00min. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário local. Na hipótese 
de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil subseqüente, no 
horário, salvo as disposições em contrário 

SECRETARIA DEMANDANTE: Secretaria de Administração e Gestão da Qualidade, cujo (a) secretário (a) é a 

autoridade solicitante e o ordenador (a) de despesas, utilizando recursos orçamentários do referido órgão 

para fazer face às despesas da contratação. 

 

 
1. DO OBJETO 
 
O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL PARA REALIZAÇÃO DE 
LEILÃO DESTINADO A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS (VEÍCULOS, SUCATAS) DE 
PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE.,  conforme especificações contidas no Termo de 
Referência – Anexo VI deste Edital.. 
 

mailto:pregaogoiana@bol.com.br
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1.2. Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes anexos: 

I – Normas Gerais de Participação; 

II – Modelo da Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação; 

III – Modelo de Procuração/Carta Credenciamento; 

V - MODELO DA DECLARAÇÃO 

IV – Modelo de Carta Proposta Comercial; 

VI –   Minuta do Contrato 

VII – Termo de Referência; 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar deste Pregão leiloeiros devidamente matriculados pela Junta Comercial do 

Estado de Pernambuco, conforme Art. 25 da IN DREI nº 17/2013, e que atendam as demais exigências 

contidas neste edital e seus anexos  

2.2. Só poderão participar da disputa, licitantes que possuam como objeto social atividades 

pertinentes e compatíveis com o objeto deste Pregão. 

2.3. Não poderão concorrer neste Pregão, os leiloeiros: 

a) que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela Prefeitura de Goiana; 

b) que estejam declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição. 

c) sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

d) que estejam  reunidos em consórcio.  

 

3.  FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
3.1 Aberta à sessão a empresa licitante entregará a Pregoeira a sua PROPOSTA e os 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, em 02 (dois) envelopes distintos, opacos e fechados, contendo os 

seguintes dados: 

 

ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA 

PROCESSO nº. 90/2019 - PREGÃO PRESENCIAL n°. 005/2019  

DATA DA ABERTURA: 07/08/2019 - HORA: 10h00min 

 [Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 
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ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA 

PROCESSO nº. 90/2019 - PREGÃO PRESENCIAL n°. 005/2019  

DATA DA ABERTURA: 07/08/2019 - HORA: 10h00min 

 [Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

4. ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

4.1 Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que não o 
fizer até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura dos envelopes, até as 14:00 
horas, apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende viciarem o 
mesmo 

4.2 As petições deverão ser protocoladas, devidamente instruídas (assinatura, endereço, razão social 
e telefone para contato), no protocolo Geral do Gabinete do Prefeito, localizado na Av. Marechal 
Deodoro da Fonseca, s/n, Bairro Centro, Cidade Goiana, Estado Pernambuco, no horário das 
08h00min as 13h00min. 
 

4.3Quanto às respostas dos questionamentos/impugnações, caberá ao Pregoeiro decidir até o dia 
últil anterior à data de abertura da sessão de licitação.  Apresentada a impugnação, a mesma será 
respondida ao interessado, dando-se ciência aos demais adquirentes deste Edital 

 

4.4Caso a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os vícios e 
uma nova data será designada para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação de propostas. 

 

4.5A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, que implique no retardamento 
da execução do certame, poderá ensejar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a aplicação, 
pela autoridade competente, da pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação 
vigente. 
 

5. PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 

 
5.1. No dia, hora e local designado neste instrumento, será realizada sessão pública para 
credenciamento, recebimento das propostas e documentação de habilitação, devendo o 
interessado ou o seu representante identificar-se e, se for o caso e se assim o quiser, comprovar a 
existência dos necessários poderes para formulação de propostas e prática de todos os demais atos 
inerentes ao certame, inclusive a manifestação de intenção de interposição de recursos. 
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5.2. Aberta a sessão, os licitantes entregarão a Pregoeira os documentos de credenciamento, 
declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação e, em envelopes separados, a 
Proposta de Preços (ENVELOPE Nº. 01) e os Documentos de Habilitação (ENVELOPE Nº. 02); 
 
5.3. Concluído o credenciamento, a Pregoeira procederá a abertura dos envelopes contendo a 
Proposta de Preços e examinará, com auxílio da Equipe de Apoio, a aceitabilidade do menor preço e 
a compatibilidade do objeto proposto com o especificado no Edital, decidindo motivadamente a 
respeito. A análise das propostas pela Pregoeira e pela equipe técnica, visará o atendimento das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
5.4. A Pregoeira quando da verificação da PROPOSTA DE PREÇOS promoverá, quando da existência 
de eventuais erros aritméticos, a correção, na forma seguinte: 
a) no caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor 
por extenso; 
b) no caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o produto 
será retificado, mantendo-se inalterados o preço unitário e a quantidade; 
c) no caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas. 
d) Prevalecerá em casos de divergência entre o preço total e o preço unitário, o valor ofertado com 
preço unitário; 
 

8.1. 5.5.  O critério de julgamento será o de menor preço apurado por meio do menor 
percentual de comissão, a ser paga pela Prefeitura, sobre o valor de arrematação dos bens a 
serem leiloados, admitindo-se como critério de aceitabilidade preços compatíveis com os de 
mercado, estabelecidos como referência.  

 
5.6. A Pregoeira examinará, com auxílio da Equipe de Apoio, a aceitabilidade do menor preço e a 
compatibilidade do objeto proposto com o especificado no Edital, decidindo motivadamente a 
respeito. A análise das propostas pela Pregoeira e equipe de apoio visará ao atendimento das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 
a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 
c) Que apresentem preço excessivo ou manifestamente inexequível; 
d) propostas de licitantes que não possuam como objeto social atividades pertinentes e 

compatíveis com o objeto deste Pregão. 
 

5.7. A ACEITABILIDADE DOS PREÇOS será aferida a partir da análise de preços vigentes no mercado 
na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante 
ou através de Tabelas de Referências disponibilizadas, constante do processo. 
 
5.8. ABERTURA DA ETAPA DE LANCES: Concluída a classificação das propostas a Pregoeira elencará 
as licitantes que participarão da etapa de lances, devendo ser observados os seguintes critérios: 
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a) seleção das propostas com menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àqueles; 
 
b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os 03 (três) menores preços. Na utilização desse 
critério, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente de número de 
licitantes; 
 
c) No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio para definição da 
sequencia de lances, com a participação de todos os licitantes; 
 

5.8.1 A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances na forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço, e em seguida dos 
demais, em ordem decrescente de valor; 
 
5.8.2. A Pregoeira, buscando objetividade na disputa, poderá estabelecer intervalos mínimos de 
valor para os lances. 

 
5.9. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas dos licitantes que efetuaram 
lances ou não, na ordem crescente dos valores; 
 
5.10. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem na formulação de lances, quando então a Pregoeira poderá ainda negociar com o autor 
da oferta de menor valor com vistas à redução de preço. 

5.11. ETAPA DE HABILITAÇÃO: Aceita a oferta de MENOR PREÇO, será aberto o envelope contendo 
os documentos de habilitação de seu autor, a fim de verificar se o licitante atende às exigências de 
habilitação relacionadas no ANEXO I a este Edital. 

5.12. Constatando o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital e seus Anexos, 
o licitante será habilitado e declarado vencedor do pregão, sendo-lhe adjudicado o objeto do 
certame, desde que não haja manifestação recursal. 

5.13. Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a habilitação, a 
Pregoeira examinará a oferta subsequente na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor. 

5.14. Durante os trabalhos de julgamento das propostas, a Pregoeira poderá suspender a reunião 
para promover diligências acerca de dúvidas que não possam ser sanadas de imediato; 

5.15 Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências para habilitação, o(a) 
pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 
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5.16 Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor. 
 
5.17 No julgamento da habilitação e das propostas, o(a) pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação 
 
 
6. RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
6.1 Após declarado o vencedor, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar, imediata e 
motivadamente a sua intenção de recorrer, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias consecutivos 
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais desde logo intimados para apresentar 
contra razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegura vista aos autos. 

6.2 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante devidamente representado no ato 
da sessão importará na decadência do direito de recurso, possibilitando a adjudicação do objeto do 
certame ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação. 

6.3 A Pregoeira negará seguimento aos recursos intempestivos, imotivados ou propostos por quem 
não tem poderes, negando-lhes deste modo, processamento, devendo tal decisão, com seu 
fundamento, ser consignada em ata. 

6.4 Na hipótese da divulgação do resultado final da licitação, com a declaração do vencedor do 
certame, ocorrer através de publicação na Imprensa Oficial do Município, a fluência do prazo de 
interposição do recurso terá início a contar da data de veiculação do aviso, dispensando-se a 
necessidade de prévia manifestação por parte do licitante recorrente.  

6.5. Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente para julgamento. 
 
6.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento. 
 
6.7. Quaisquer recursos interpostos deverão ser dirigidos a Pregoeira e protocolizado no protocolo 
Geral do Gabinete do Prefeito, localizado na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, Bairro Centro, 
Cidade Goiana, Estado Pernambuco, no horário das 08h00min as 13h00min. 
 
 
7-DA VISTORIA PRÉVIA 
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7.1 Os Licitantes poderão vistoriar os bens disponibilizados para alienação, que se encontram 
depositados na Rua do Goiti, nº 99, Centro, Goiana/PE. 
7.2.A vistoria prévia impossibilitará, sob qualquer hipótese, reclamações posteriores do Licitante, 
com relação às particularidades, aos detalhes e às características  dos bens a serem alienados, das 
eventuais dificuldades para a realização do Leilão, assim como dará condições para o Licitante 
verificar as perspectivas de receita levando em consideração o estado em que se os bens se 
encontram e permitirá a obtenção de informações necessárias para a elaboração de proposta. 
 
 
8. DA CONTRATAÇÃO 
 
8.1 Homologado o processo, será formalizado com o leiloeiro vencedor da licitação um contrato 
administrativo, conforme minuta constante do Anexo VII deste edital, o qual se regerá pelas suas 
cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria 
geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
8.2 O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação formal 
da adjudicatária. 
8.3 O contrato deverá ser assinado pelo leiloeiro ou por seu representante legal, mediante 
apresentação de documento que comprove os poderes para tal investidura e cédula de identidade do 
representante, caso esses documentos não constem dos autos do processo licitatório. 
8.4. A critério da administração, o prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado, desde 
que ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da adjudicatária e aceito pela 
Prefeitura 
8.5. Como condição para a assinatura de Contrato, a licitante vencedora deverá atender a todas as 

condições de habilitação exigidas na licitação. 

 
 
9. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

9.1 O leiloeiro oficial terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data de 

encerramento do Leilão, para apresentar à Prefeitura de Goiana o relatório de prestação de 

contas, contendo: demonstrativo  financeiro, comprovantes de despesas realizadas em 

consonância com as obrigações estabelecidas neste Edital e anexos, os comprovantes de 

arrematação com as Notas Fiscais correspondentes, o recolhimento do valor total das 

importâncias recebidas descontado o valor da comissão ofertada neste Processo, inclusive 

os tributos previstos na legislação em vigor. 

 9.1.1 O relatório de prestação de contas do Leilão somente será aprovado pelo 

Fiscal do Contrato se cumpridas, pelo Licitante Vencedor, todas as condições estabelecidas 

no Termo de Referência, parte integrante deste Edital. 

9.2 O recolhimento das importâncias devidas à Prefeitura, descontados o percentual de 

comissão de vendas ofertado, deverá ser efetuado de acordo com as instruções que serão 
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fornecidas ao Leiloeiro pelo fiscal do contrato. 

 
 
 
10. DO PREÇO E DA FORMA DE REMUNERAÇÃO 
 
10.1 O LEILOEIRO CONTRATADO será remunerado pelo arrematante no percentual 

de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, conforme § único do art. 24.º do Decreto 

21.981/32, valor este que deverá ser cobrado diretamente de cada  arrematante, na ocasião 

do leilão, não cabendo a Prefeitura de Goiana a responsabilidade pela cobrança da 

comissão devida pelo comprador, nem pelos gastos despendidos pelo LEILOEIRO 

CONTRATADO para recebê-la. 

10.2 O LEILOEIRO CONTRATADO será remunerada pela CONTRATANTE, conforme “caput” do 

artigo 24 do Decreto nº 21.981/32, em valor correspondente ao percentual pactuado por meio 

do presente pregão. 

 

10.3 As despesas com a execução dos leilões correrão única e exclusivamente por conta do 

leiloeiros oficial   contratado. 

 
10.4 Não cabe a esta Prefeitura, qualquer responsabilidade pela cobrança da comissão devida 

pelos arrematantes, nem pelos gastos despendidos pelo Leiloeiro Oficial para recebê-la. 

 
10.5.O Leiloeiro Oficial será o responsável pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições 
à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos, demais despesas 
diretas ou indiretas, e quaisquer outros ônus que se fizerem necessários a execução dos 
serviços contratados. 

 
 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Constitui como obrigação da CONTRATADA, executar o objeto da contratação observando 

todas as condições necessárias ao satisfatório e regular adimplemento da obrigação, além de outras 

previstas neste edital, termo de referência e seus anexos: 

a) Arcar com todas as despesas decorrentes do transporte, embalagens e manuseio dos objetos, 
bem como tributos, fretes, tarifas e as demais despesas decorrentes da execução do objeto, 
que deverão estar inclusas no preço proposto, e em hipótese alguma poderão ser destacadas 
quando da emissão da nota fiscal/fatura, não transferindo à Secretaria Demandante a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar, sob qualquer pretexto o objeto do 
contrato; 

b) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
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da execução contratual. A Inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos 
trabalhista, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu 
pagamento.  

c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelo CONTRATANTE; 

d) Fornecer todas as informações julgadas relevantes pelo CONTRATANTE; 

e) Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificados no edital e anexos, 
sujeitando-se às sanções estabelecidas no instrumento convocatório e nas Leis Federais nºs 
8.666/93 e 10.520/02. 

f) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários; 

g) Corrigir falhas no fornecimento no prazo a ser fixado na intimação/notificação. 

h)  Observar as rotinas administrativas do CONTRATANTE, durante a execução dos serviços, 
apesar da inexistência de vinculo empregatício com o órgão; 

i)  Responder por quaisquer danos causados diretamente aos equipamentos, e a outros bens de 
propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos 
durante e em decorrência da execução contratual; 

j) Manter, durante todo período da contratação, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no edital e em seus anexos, incluindo a atualização de documentos de controle das 
arrecadações de tributos e contribuições federais/SRF, Dívida Ativa, FGTS, CND/INSS, e outras 
legalmente exigíveis junto a Administração; 

k) Fornecer o objeto contratado no prazo e de acordo com as especificações contidas no edital e 
em seus anexos; 

l) Arcar com seguros que decorram direta ou indiretamente da contratação, bem como oriundos 
de quaisquer acidentes e/ou danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros; 

m) Comunicar por escrito quando forem verificadas situações inadequadas à entrega dos produtos 
licitados. 

n) Constitui ainda como obrigação da CONTRATADA, todas as disposições ínsitas no Termo de 
Referência anexo a este edital, aos quais está plenamente vinculado. 

 
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
12.. Constitui como obrigação da CONTRATANTE, além de outras previstas neste edital, termo de 

referência e seus anexos: 

 

a) Subsidiar a CONTRATADA de todas as informações necessárias à consecução deste objeto;  
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b) Designar servidor e/ou Comissão para fiscalizar, acompanhar e atestar a execução dos serviços 
ora licitados; 

 
c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

 
d) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo licitante vencedor, de acordo 

com as cláusulas do edital e seus anexos, assim como os termos de sua proposta. 
 

 
13. - DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO CERTAME 
 
13.1. Reserva-se ao Município de Goiana o direito de revogar esta licitação, por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 49, da Lei n.º 8.666/93. 

 
13.1.1. No caso de anulação ou revogação do processo licitatório, ficam assegurados aos 
licitantes o contraditório e a ampla defesa prévios, nos moldes do parágrafo 3º do art. 49 da 
Lei n.º 8.666/93. 

 
14. PENALIDADES 
 
14.1. A adjudicatária que se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a assinar o 
Contrato, dentro do prazo previsto no Edital, caracterizando o descumprimento total da obrigação, 
ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos itens cujos preços foram 
registrados, além das demais sanções cabíveis e previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 
 
14.2 – Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e artigo 7º, “caput” da Lei 
nº 10.520/02, a licitante vencedora do certame ficará sujeita, garantida a defesa prévia, à multa 
diária de 0,35 % (zero vírgula trinta e cinco por cento) até o 5º (quinto) dia, e de 0,70 % (zero 
vírgula setenta por cento) a partir do 6º (sexto) dia, por atraso injustificado na entrega dos 
produtos. 
 
14.3 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida a defesa 
prévia, aplicar à Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do artigo 87 da Lei nº 
8.666/93, além de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues. 
 
14.4 – O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, 
respondendo por ela os pagamentos futuros e pela diferença, se houver, sem prejuízo de execução 
por via judicial. 
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14.5 – As multas previstas não têm caráter compensatório, mas sim, moratório. 
Conseqüentemente, o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração. 
 
14.6 – O valor correspondente a qualquer multa aplicada à contratada, respeitando o princípio do 
contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado na Tesouraria da CONTRATANTE, no prazo 
máximo de 03(três) dias úteis, contados do recebimento da notificação da penalidade, podendo a 
CONTRATANTE, proceder à retenção dos créditos existentes em favor da contratada no valor 
correspondente a(s) referida(s) multa(s); 
 
14.7. O atraso por período superior a 15(quinze) dias caracterizará o descumprimento total da 
obrigação, punível com a suspensão temporária de participar de licitações e impedimentos de 
contratos com a Administração Contratante, por tempo não inferior a 02(dois) anos, além da 
Rescisão Contratual; 
14.8. O descumprimento do prazo para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, 
ou ainda a recusa em aceitá-los, implicará na cobrança de multa de até 20% (vinte por cento) do 
valor proposto e no impedimento para contratar com a Administração por período de até 02(dois) 
anos; 
  
14.9. As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas; 
  
14.10. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou sem 
fundamento relevante, na forma da legislação em vigor. 
  
14.11. Sempre que não houver prejuízo para a CONTRATANTE, as penalidades impostas poderão 
ser transformadas em outras de menor sanção, a critério exclusivo da mesma.  
 
14.12 O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará a Licitante, 
conforme a gravidade, às sanções previstas neste item e demais cominações legais cabíveis. 
 
14.13. Fica garantida a defesa prévia da licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 
 
14.14 - Conforme Art. 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, “Quem, convocado 
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 
5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais.” 
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15. DISPOSIÇÕES FINAIS   
 
15.1. Caso o adjudicatário não compareça para assinar o Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias 
corridos do recebimento do aviso da adjudicação, ou, quando convocado dentro do prazo de 
validade de sua proposta não apresentar situação regular, de que trata o Anexo II, a contratante 
poderá convocar, para substituir a empresa vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser 
negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o 
cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o 
interesse público.  
 
15.2.  O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis.  
 
15.3. É facultado a pregoeira, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  
 
15.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 
no prazo determinado pela pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação.  
 
15.5. O desatendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta.  
 
15.6. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação.  
 
15.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação 
no Diário Oficial do Município. 
 
15.8 Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Pregoeira, baseado na Legislação Aplicável 
à matéria e nas normas gerais do Direito.  
 
15.9 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 
Edital.  
 
15.10. O edital poderá ser adquirido diretamente perante a Equipe de Pregão, sito na Avenida 

Marechal Deodoro da Fonseca, Centro, Goiana-PE, das 08h00min às 15h00min, através de 
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instrumento de mídia eletrônica (CD ou Pen Drive) nos dias úteis ou através de solicitação pelo e-

mail pregaogoiana@bol.com.br, . Maiores informações pelos FONE/FAX: (81) 3626-4130 

 
15.11. Consideram-se parte integrante e indivisível deste Instrumento, quaisquer condições que 
estiverem inclusas em seus anexos.  
 
15.12. Os preços ofertados, nos termos deste Edital serão irreajustáveis durante a vigência da 
contratação.  
 
. 15.13. A licitante vencedora deve obedecer todas as exigências e informações contidas no Termo 
de Referência anexo a este edital, ao qual está plenamente vinculada.  
 
15.14. No caso de eventual divergência entre o Edital e seus Anexos prevalecerão as disposições do 
segundo; 
 
15.15 Não será permitida a subcontratação do objeto desta licitação. 
 
15.1 6. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 
será o da Comarca de Goiana - Pernambuco.  
 

Goiana,  22 de julho de 2019  
 
 
 

Solange Gomes Pereira dos Santos 
Pregoeira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pregaogoiana@bol.com.br
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ANEXO I 
NORMAS GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

 

1. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

1.1. Para fins de credenciamento deverão ser apresentados os documentos a seguir 

delineados: 

 

 I - Tratando-se de Leiloeiro: cópia autenticada da respectiva cédula de identidade ou    
documento equivalente. 
 

 II - Ttratando-se de Representante designado pelo Leiloeiro: cópia autenticada da 
cédula de identidade ou documento equivalente do Representante designado; 
instrumento de procuração, público ou particular, neste  último caso, com firma  
reconhecida  em cartório, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, 
inclusive para formular ofertas e dar lances de preços, para recebimento de intimações 
e notificações, desistência ou não de recursos e demais atos pertinentes ao certame, 
podendo ser utilizado o modelo constante no Anexo III. 
ratando-se de procurador:  

. 

2. APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

2.1. O licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 

podendo utilizar como modelo o estabelecido em anexo a este Edital (Declaração de cumprimento 

das condições de habilitação); 

2.2. A referida declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes de proposta de preços e de 

documentos de habilitação.  
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2.3. O licitante devidamente credenciado poderá consignar em ata a referida declaração, antes da 

abertura dos envelopes de propostas, dispensando-se a apresentação da declaração escrita. 

3. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

3.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, com folhas numeradas e rubricadas, 

de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal do 

licitante. 

3.2. A proposta de preço deverá conter as seguintes indicações: 

a) O nome do Leiloeiro Público Oficial, indicando o número da matrícula na Junta Comercial do Estado 

de Pernambuco, endereço completo, número do telefone, e endereço eletrônico; 

b)  Número do processo Licitatório e do Pregão; 

c) Descrição do objeto da presente licitação; 

d)  Percentual ofertado , expresso em algarismo e por extenso;  

e) Validade da proposta que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de 

entrega dos envelopes; 

e.1) Caso a proposta não contenha o prazo de sua validade, será considerado o prazo 

previsto acima; 

e.2) Em circunstâncias excepcionais, a Administração poderá solicitar a prorrogação do prazo 

de validade das propostas, por escrito, não sendo admitida à introdução de quaisquer 

modificações em seu conteúdo; 

f) Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações para o 

cumprimento das obrigações que constituem objeto da presente licitação; 

hi)Declaração de que dispõe de qualificação técnica e de estrutura para elaboração e divulgação dos 

avisos do leilão, das publicações necessárias, para elaboração do edital do leilão, para elaboração 

dos catálogos, para distribuição do edital por mala direta aos interessados e arrematantes 

cadastrados, bem como, dispõe de local adequado para a realização do leilão, com endereço de fácil 

localização, com sistema audiovisual, com projetor de imagens e com acomodações para no mínimo 

50 (cinqüenta) participantes, e que contará com assistente no local do leilão para atendimento aos 

compradores e recebimento das importâncias apuradas, com máquinas  equipamentos de som e  

equipe de empregados qualificados, suficientes para secretariar o leilão 

i) Declaração de que efetuará a prestação de contas por meio de relatório, contendo: demonstrativo 

financeiro, comprovante de despesas eventuais e os comprovantes de arrematação com as Notas 

Fiscais correspondentes e o recolhimento do valor total das importâncias recebidas e o valor das 

comissões acertadas já descontadas as despesas autorizadas, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, 

após a data de realização do leilão 
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3.3. Devem estar inclusos nos preços ofertados todas as despesas diretas e indiretas, inclusive, 

transporte, tributos, taxas, custos com embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 

frete, seguro e quaisquer outros custos e despesas que incidam sobre o objeto. 

 

 4. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

4.1. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em cópias reprográficas 

autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da imprensa oficial. As cópias 

reprográficas dos documentos também podem ser autenticadas pelo pregoeiro ou Equipe de Apoio, 

a partir do original, até o dia anterior à data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes 

“Propostas”, no horário de 08h00min as 13h00min.. 

a) Os documentos autenticados por meio digital deverão ser entregues em versão 
impressa acompanhados da competente Certidão de Autenticidade a que fizer 
referência 

b) Os documentos emitidos via internet, dispensam a necessidade de prévia autenticação, 
devendo, no entanto, ter confirmada sua autenticidade pela Pregoeira e Equipe de 
Apoio, como condição de validade; 

 

4.2. Para Habilitação serão exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes documentos:  

4.2.1-HABILITAÇÃO JURÍDICA,  E REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Cópia autenticada da cédula de identidade do leiloeiro; 

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF); 
 
c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional efetuada mediante apresentação 
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados; 
 
d)Prova de regularidade, para com a Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria de Fazenda do 
Estado de Pernambuco; 
  

e) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal, através de Certidão expedida pela 
Secretaria da Fazenda Municipal (ou órgão equivalente) da localidade ou sede da licitante; 
 
f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), comprovada 
através de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) emitido pela Caixa Econômica Federal 

 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT  
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4.2.2 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

a)  Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida dentro de um prazo 
máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão de entrega dos envelopes e abertura da 
Habilitação, pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade constante 
no próprio documento. 

4.2.3. Qualificação Técnica:  

a) Certidão de registro de Leiloeiro Oficial, emitida pela Junta Comercial do Estado de 
Pernambuco; 
 
b) Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o fornecimento 
em quantidades, características e prazos compatíveis com o objeto da presente licitação. 

 
4,2,4. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
 
a) Termo de Vistoria, expedido nos termos Apêndice I  doTermo de Referência, anexo VI, deste Edital, 
podendo o referido termo ser substituído por declaração de que tem pleno conhecimento das 
características e condições em que se encontram os bens a serem alienados 
b) Declaração do licitante do cumprimento ao disposto no Art. 7°, XXXIII da Constituição Federal, 
conforme art. 27, V, da Lei n° 8.666/93;(Modelo no Anexo V) 
c) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2°, do 
Art. 32 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 

 
. 
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 ANEXO II 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS  

CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. ____/______ 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. ____/______ 

 

 

 

 

 

____________________________________, CNPJ/MF Nº. _________________________, sediada 

________________________________________________________________ declara, sob as penas 

a lei, que CUMPRE todos os requisitos habilitatórios do Pregão Presencial nº. ______/_____. 

 

 

 

__________________,_____ de _______________de 2019. 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

(nome completo do representante da empresa, nº. da C.I. e assinatura) 
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ANEXO III 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. _____/_____ 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. _____/______ 

 

 

 

 

 

 

 

O abaixo assinado, responsável legal da  empresa 

____________________________________________, sediada em 

____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 

_________________, outorga poderes a _____________________________, Portador do 

documento de identidade nº. _________________________, para representá-la no Pregão 

Presencial nº. XXX/2019 podendo o mandatário praticar todos os atos relativos ao certame, 

notadamente: formular ofertas, inclusive verbais; assinar os documentos da licitação; negociar 

preços; e interpor recursos ou renunciar ao direito de propô-los.   

 

 

 

 

____________________________________ 

             (assinatura, nome e CPF do mandante) 
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* obs. A firma do mandante deve ser reconhecida. 

 

 

 

 

ANEXO IV 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL  

 

     ___ (Data) ___ 

Á 

Pregoeira da Prefeitura de Goiana/Pernambuco 

Referência: Pregão Presencial nº. ___/_____ 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

Nome do Leiloeiro Oficial:      _ Número de Matrícula na 
Junta Comercial:    
 _________________________________________________                                                            
Telefone (  )  Tel.  Celular  
Endereço:_______________________ 

Conta Corrente:   Agência:  Banco:  
 ________________________ 

 

Local de Realização do  Leilão:   

Nome do Preposto (se houver):   

 

2. PREÇOS: Seguir rigorosamente o Anexo I – Termo de Referência. 
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Item  
DESCRIÇÃO 

PERCENTUAL DE COMISSÃO A 
1. SER APLICADO SOBRE O VALOR DE 

ARREMATAÇÃO DOS BENS LEILOADOS 

 
2. 01 

3.   Contratação de Leiloeiro Oficial para a 
4. realização de leilão de bens móveis 

inservíveis de propriedade da Preeitura de 
Goiana 

5% (cinco por cento) 

 

O percentual de comissão a ser aplicado sobre o valor de arrematação dos bens leiloados é de 5% 
(por extenso). 

 

3. DECLARAÇÃO 

3.1. Declaramos que, nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas relativas à 
contratação, tais como salários, remunerações, encargos sociais, e trabalhistas, tributos, e 
contribuições, comissões, materiais, deslocamentos, diárias, recursos materiais, taxa de 
administração, juros, e quaisquer outros custos relacionados com a prestação dos serviços e 
compromissos assumidos na licitação. 

3.2. Declaramos que temos pleno conhecimento  das condições estabelecidas no Edital e 
seus anexos e que assumimos inteira e completa responsabilidade pela perfeita 
execução/fornecimento do objeto licitado. 

3.3. Sob pena de desclassificação e sujeição as sanções cabíveis declaramos: 

 

3.3.1. Que temos pleno conhecimento que o objeto licitado deverá ser executado de 
acordo com o cronograma contratado, previamente, elaborado pela Contratante, com início 
a partir da assinatura do CONTRATO e emissão da Nota de Empenho; 

 

3.3.2. Que assumimos inteira e completa responsabilidade pelas possíveis divergências 
entre as quantidades e qualidade constante  na Proposta de Preços com  as quantidades e 
qualidade constante no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA e que nos obrigamos a cumprir no 
mínimo as quantidades, condições e especificações constantes no Edital e seus anexos, sem 
ônus  para Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, visto  que, nos obrigamos a 
elaborar a proposta de preços considerando as quantidades, qualidade e especificações 
constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

3.3.3. Que dispomos de qualificação técnica e de estrutura para elaboração dos avisos de 
publicação do leilão, para elaboração do edital do leilão, para elaboração dos catálogos, 
para distribuição do edital por mala direta aos interessados e arrematantes cadastrados, 
bem como, dispomos de local adequado para a realização do leilão, com endereço de fácil 
localização, com sistema audiovisual, com projetor de imagens e com acomodações para no 
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mínimo 150 (cento e cinqüenta)  participantes,  e  que  contará com assistente no local do 
leilão para atendimento aos compradores e recebimento das importâncias apuradas, com 
máquinas equipamentos de som e equipe de empregados qualificados, suficientes para 
secretariar o leilão; 

3.3.4. Que efetuaremos a prestação de contas  por meio de relatório, contendo:  
demonstrativo financeiro, comprovante de despesas eventuais e os comprovantes de 
arrematação com as Notas Fiscais correspondentes e o recolhimento do valor total das 
importâncias recebidas e o valor das comissões acertadas já descontadas as despesas 
autorizadas, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, após a data de realização do leilão; 

3.3.5. Que, caso sejamos declarados vencedores do certame, cumpriremos  fielmente as 
condições estabelecidas no Termo  de Referência, respeitando os prazos pactuados e que 
teremos condições técnicas e econômicas para o fiel cumprimento das  obrigações 
assumidas; 

 

3.3.6. Que dispõe de solução técnica para realização de leilão oficial, utilizando  recursos 
de tecnologia da informação, permitindo recebimento de lances em ato presencial e via 
WEB concomitantemente. 

 

4. PRAZO DE EXECUÇÃO:       xxx dias à contar da data da Ordem de Serviço expedida pela 

Prefeitura Municipal de Goiana 

5. VALIDADE DA PROPOSTA: (não interior a 60 (sessenta) dias a contar da data marcada 

para sua apresentação) 

Local e data, 

 

Assinatura do Leiloeiro 

RG E CPF/MF 
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ANEXO V 
 

MODELO DA DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. . 7°, XXXIII DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONFORME ART. 27, V, DA LEI Nº° 8.666/93; 

 
 
 
 
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99). 

 
 

Local e data 
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___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 

 
Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº  /2019. 

Pregão Presencial Nº  /2019 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA DE GOIANA, E _________, 

TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE LEILOEIRO OFICIAL. 

 
A   PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA, pessoa jurídica de direito público,  com sede à 

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca S/Nº, Centro, Goiana/PE,  CNPJ  nº  X.X.X.X.X .doravante 
denominada CONTRATANTE, neste  ato representado   pelo   SECRETÁRIO DE  X.X.X.X.  e de outro 
lado o(a)   Senhor(a)     ------------------------------------------------------------------,     inscrito(a)  no  CPF(MF)  
n°  ------------------------------------  ,  domiciliado(a)  na  -----------------------,  ----------------,  -----------------  e---
----------,  Bairro---------------------------,CEP:   ------------------------, RG nº--------------------,   expedida  pela  
-----------,  CPF  (MF)  nº--------------------------------,  doravante denominada  LEILOEIRO CONTRATADO, 
considerando  o que consta no Processo nº X . X . X  Pregão Presencial Nº _/2019 e sujeitando-se, 
ainda, às normas da Lei nº  8.666,  de  21  de junho de 1993 e suas alterações,  demais normas que 
regem a espécie, RESOLVEM celebrar o presente contrato, nos seguintes termos e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
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1.1 O presente Contrato tem como objeto a prestação de serviços de Leiloeiro Oficial para a 
realização de leilão de bens móveis inservíveis de propriedade da Prefeitura de Goiana, 
Pernambuco 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SUJEIÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS 

2.1. A legislação aplicável a este Contrato será a Lei nº. 10.520/2002, e, subsidiariamente pela Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, Lei n° 8.078/1990 (Código 
de Defesa do Consumidor), demais legislações pertinentes e as condições e especificações 
estabelecidas no edital de licitação e seus anexos, bem como as Cláusulas deste instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

3.1. Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de sua transcrição, a proposta do 
LEILOEIRO CONTRATADO, o Edital do Pregão Presencial nº 005/2019 e seus Anexos, em especial o 
Termo de Referência, e demais elementos constantes do processo administrativo da licitação 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

4.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura. 

4.1.1. Fica desde já estabelecido que o contrato poderá ser prorrogado em caráter 

excepcional, se e somente se, a Prefeitura de Goiana tiver convocado o Leiloeiro Oficial para 

iniciar a execução dos serviços dentro do prazo estipulado neste contrato, e não for possível 

concluir o Leilão antes do encerramento da vigência original do contrato. A prorrogação dar-se 

exclusivamente para acomodação dos prazos suficientes e necessários à conclusão do Leilão. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DOS SERVIÇOS 

5.1. Os serviços a serem prestados pelo Leiloeiro Oficial abrange a organização, divulgação e 

realização de leilões de bens móveis inservíveis de propriedade da Prefeitura de Goiana, 

considerados obsoletos, sucateados, irrecuperáveis, inservíveis, ociosos, recuperação 

antieconômica. 

5.2. Informações sobre os Requisitos do Pregoeiro: 

5.2.1. O Leiloeiro Oficial, cuja profissão está regulamentada no Decreto Federal n.º 21.981 de 

1932, deverá estar devidamente cadastrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco. 

5.2.2. Os leilões deverão ser realizados com observância das normas e leis vigentes e com a 

publicidade necessária; 

5.2.3. O Leiloeiro Oficial contratado deve dispor de solução técnica integrada para realização 

do leilão oficial dos bens, permitindo recebimento de lances  em ato presencial e via WEB, 
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concomitantemente; 

5.2.4. O Leiloeiro Oficial deverá orientar o arrematante quanto aos procedimentos referentes 

ao pagamento do bem arrematado; 

5.2.5. O Leiloeiro Oficial deverá entregar  ao Fiscal do Contrato, Ata do Leilão em até 10 

(dez) dias úteis após a realização da sessão pública do certame, contento, dentre outras as 

seguintes informações: 

a) todos os lances ofertados para o lote ou, pelo menos, os três  maiores,  se houver,  

constando nome completo/firma, endereço e telefone dos ofertantes; 

b) nome completo/firma, CPF/CNPJ e n.º de identidade do arrematante vencedor; 

c) endereço e telefone do arrematante vencedor 

d) valor do lance vencedor ofertado; 

e) relatório contendo  descrição e esclarecimentos detalhados – para cada lote licitado - 

sobre o trabalho realizado para oferecimento dos bens, indicando, inclusive, nomes, endereços 

e outros dados relevantes das pessoas contatadas, informando, ainda, quais foram os motivos 

que dificultaram a arrematação dos bens; 

f) demais fatos relevantes ocorridos no Leilão, inclusive a não ocorrência de lance para 

determinado bem. 

5.2.6. O Leiloeiro Oficial deverá dispor de sistema informatizado para controle das atividades 

inerentes à venda dos bens, bem como fornecer relatórios gerenciais em cada fase do 

processo (a exemplo de cadastramento de bens, estratégia de vendas, 

administração/realização do leilão oficial, relatório específico dos leilões, prestação de contas 

sobre a venda do bem, dentre outros); 

5.2.7. O relatório final de cada leilão deverá constar, no  mínimo,  descrição do bem, valor de 

arremate, CPF/CNPJ do arrematante, nome do arrematante, quantidade de  lotes arrematados, 

quantidade de lotes não arrematados; 

5.2.8. A Prefeitura de Goiana reserva-se o direito de fiscalizar, a qualquer tempo, por meio do 

Fiscal do Contrato, a execução dos serviços objeto deste contrato, para fins de prestar 

orientações gerais e exercer o controle da respectiva execução contratual. 

 

5.3. Informações sobre realização de leilão oficial: 
 

5.3.1. O Leiloeiro Oficial deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos: 

a) possuir instalações adequadas para realização do evento (local próprio ou de 

terceiros), de fácil localização, em ambiente agradável, com condições de conforto aos 

interessados; 
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b) divulgar o leilão por meio de endereço eletrônico na internet e distribuir material 

publicitário impresso sobre o evento (exemplo: folheto, cartilha, catálogo, livrete, dentre outros 

inerentes aos serviços de publicidade); 

c) elaborar os avisos de leilão, submetendo as respectivas minutas para aprovação da 

Prefeitura, para publicação em mídia local, pelo menos 03 (três) vezes, devendo o último aviso 

discriminar, pormenorizadamente,  os bens que serão leiloados, enunciar os gravames e eventuais  

ônus  que  recaiam sobre eles, e informar o horário e local para visitação e exame; 

d) elaborar edital para publicação pela Prefeitura de Goiana no Diário Oficial Eletrônico da 

prefeitura); 

e) elaborar edital oficial do leilão (catálogo), contendo todas as condições do leilão, bem 

como a descrição completa dos bens, para distribuição gratuita aos interessados; 

f) constar na divulgação do evento na internet e no material impresso a descrição dos bens 

ofertados, informações sobre o leilão oficial, telefones e endereço eletrônico (e-mail) para 

contatos e esclarecimentos adicionais; 

g) utilizar sistema audiovisual durante o leilão, contendo projetor de imagem que possibilite a 

visualização de imagens dos bens por todos os participantes do evento. A critério da Prefeitura de 

Goiana poderá ser dispensado o uso do sistema audiovisual ou, em sua substituição, poderão ser 

utilizadas fotografias dos bens; 

h) viabilizar o acompanhamento do evento no local em que ocorrerá o leilão, sendo 

projetados em tela a descrição do lote e os respectivos lances recebidos, ou ainda, os ofertados 

via Internet; 

i) o Leiloeiro Oficial deverá oferecer, ainda, infraestrutura para viabilizar a participação de 

interessados via WEB, consistindo em página na internet da qual conste aplicativo que contenha, 

no mínimo, as seguintes funcionalidades: 

i.1) acesso, pelos ofertantes, mediante condições de segurança (criptografia e 

autenticação); 

i.2) para efetuar lances via Internet, os interessados devem dispor de chave de 

identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas após credenciamento junto ao 

escritório do Leiloeiro Oficial; 

i.3) mecanismo para efetuar o cancelamento da chave de identificação e da senha;  

i.4) realização do leilão, recebendo e estimulando lances em tempo “real”, via internet, com 

interatividade entre os lances verbais e os lances efetuados eletronicamente na Web, 

possibilitando ao Leiloeiro Oficial receber e estimular lances em tempo “real”; 

i.5)  inserção dos lances verbais na internet, para conhecimento de todos os participantes; 

i.6) não permita a aceitação de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar; 

i.7) a cada lance ofertado, via Internet ou verbalmente, o participante deverá ser informado 
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imediatamente de seu recebimento e respectivo valor; 

i.8) durante o transcurso da sessão pública, os participantes deverão ser informados, em tempo 

real, do valor do lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 

participantes; 

i.9) recebimento de lances prévios; 

i.10) inserção na internet dos lances prévios remetidos via eletrônica, via postal ou entregues 

pessoalmente; 

i.11) possua mecanismo que permita a apresentação apenas de lances cujo valor seja superior 

ao do último lance que tenha sido anteriormente ofertado, observado o incremento mínimo fixado 

para o lote. 

 
        CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO CONTRATADO 

6.1. Presidir o leilão e responsabilizar-se por todos os atos administrativos de sua competência 

até o encerramento, com a devida prestação de contas; 

6.2. Elaborar os avisos de leilão para publicação na imprensa, submetendo as respectivas 

minutas para aprovação da Prefeitura de Goiana; 

6.3. Elaborar edital para publicação pela Prefeitura de Goiana no Diário Oficial Eletrônico da 

Prefeitura de Goiana; 

6.4. Elaborar edital oficial do leilão (catálogo), contendo todas as condições do leilão, bem 

como a descrição completa dos bens, para distribuição gratuita aos interessados; 

6.5. Preparar o material para anúncio do Leilão, cuja publicidade deverá ser de, no mínimo, 03 

(três) vezes em mídia local, devendo a última discriminar, pormenorizadamente, os bens que serão 

leiloados, enunciar os gravames e eventuais ônus que recaiam sobre eles e informar o horário e local 

para visitação 

6.6. Orientar a Fiscal do Contrato da Prefeitura de Goiana, para agrupar e relacionar os bens 

disponíveis para leilão em lotes, bem como proceder a avaliação dos mesmos através de Laudo 

de Avaliação, caso seja necessário; 

6.7. Remeter mala direta aos interessados e arrematantes integrantes do cadastro do Licitante 

Vencedor; 

6.8. Disponibilizar local adequado para realização do Leilão, com endereço de fácil localização, 

com sistema audiovisual, projetor de imagens e acomodações para no mínimo 150 (cento e 

cinquenta) participantes; 

6.9. Instalar secretaria no local do leilão para atendimento aos compradores e recebimento das 

importâncias apuradas, com máquinas equipamentos de som e equipe de empregados 

qualificados, suficientes para secretariar o Leiloeiro Oficial; 

6.10. Atentar sempre para os melhores interesses da Prefeitura de Goiana 
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6.11. Prestar contas por meio de relatório, contendo:  demonstrativo financeiro, 

comprovantes de pagamentos (Notas Fiscais) correspondentes, e o recolhimento das 

importâncias recebidas em até 10 (dias) corridos, a contar da data de realização do leilão; 

6.12. Cumprir fielmente as obrigações estabelecidas neste Termo de Referência, Edital e 

seus anexos em especial a de oferecer, infra-estrutura para viabilizar a participação de 

interessados via WEB, consistindo em página na internet da qual conste aplicativo que 

contenha, no mínimo, as facilidades enumeradas neste instrumento; 

6.13. Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto 

deste Termo de Referência, sem ônus para a Prefeitura de Goiana; 

6.14Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela 
Prefeitura de Goiana, durante a vigência do contrato 
 
     CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

7.1. Acompanhar e validar, por meio da Comissão de Avaliação dos Bens Patrimoniais da 

Prefeitura de Goiana, a avaliação dos bens a serem leiloados; 

7.2. Disponibilizar espaço e mão-de-obra para montagens dos lotes; 

7.3. Publicar o edital no Diário Oficial do Município, na mídia local e demais praças que a 

Prefeitura de Goiana julgar necessário; 

7.4. Acompanhar por meio do fiscal de contratos e funcionários designados por ela todas 

as etapas do leilão; 

7.5. Determinar juntamente com o Leiloeiro Oficial, data e hora para realização do Leilão; 

76. Estabelecer horário para visitação dos lotes, com a supervisão de 01 (um) funcionário da 

Prefeitura de Goiana; 

7.7. Proceder a entrega dos bens aos arrematantes, mediante apresentação das notas de 

vendas emitidas e devidamente liberadas pelo Leiloeiro Oficial; 

7.8. Proceder a entrega das Autorizações para Transferências de Veículos (DUT) e CRLV, 

devidamente preenchidas e assinadas com firma reconhecida, para os respectivos 

arrematantes. 

7.9. Manter vigilância, 24 (vinte e quatro) horas por dia no local de visitação dos bens a 

serem leiloados. A vigilância atuará desde o início da visitação até a entrega final dos produtos 

arrematados. 

 

     CLÁUSULA OITAVA – DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO 

8.1. Os serviços serão executados pelo Leiloeiro Oficial de acordo com a solicitação da 

Prefeitura de Goiana, em local previamente definido, de fácil acesso aos interessados a 
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participarem do leilão. 

8.2. Os serviços deverão ser executados em local a ser determinado pelo Leiloeiro, 

correndo por conta do contratado todas as despesas relativas a encargos trabalhistas, 

previdenciários, transporte de pessoal, publicações e quaisquer outras decorrentes da 

execução do objeto. 

8.3. Compete ao Leiloeiro Oficial a condução pessoal do leilão, somente podendo delegar 

suas funções a um preposto nas hipóteses previstas no art. 11.º do Decreto n.º 21.981, de 

19/10/32, com a estrita observância das disposições estabelecidas neste Termo de Referência, 

no Edital mediante comunicação formal e prévia anuência. 

8.4. Mediante circunstâncias, cabe salientar que para a prestação dos referidos serviços 

objeto deste contrato, o Leiloeiro alocará recursos humanos de seus quadros, além de recursos 

físicos e tecnológicos, como o ambiente para realização do evento e equipamentos de 

informática para processamento dos trabalhos, sem qualquer despesa o município 

 
CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

9.1. O Pregoeiro Oficial terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data de 

encerramento do Leilão, para apresentar à Prefeitura de Goiana o relatório de prestação de 

contas, contendo: demonstrativo  financeiro, comprovantes de despesas realizadas em 

consonância com as obrigações estabelecidas neste contrato, os comprovantes de arrematação 

com as Notas Fiscais correspondentes, o  recolhimento  do valor total das importâncias 

recebidas descontado o valor da comissão ofertada, inclusive os tributos previstos na legislação 

em vigor. 

9.2. O relatório de prestação de contas do Leilão somente será aprovado pelo Fiscal do 

Contrato se cumpridas, pelo contratado, todas as condições estabelecidas neste contrato. 

9.3. O recolhimento das importâncias devidas à CONTRATANTE descontados o 

percentual de comissão de vendas ofertado, deverá ser efetuado de acordo com as instruções 

que serão fornecidas ao LEILOEIRO CONTRATADO pelo fiscal do contrato. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA REMUNERAÇÃO 

10.1. O LEILOEIRO CONTRATADO será remunerada pelo arrematante no percentual de 5% 

(cinco por cento) do valor da arrematação conforme § único do artigo 24 do Decreto nº 

21.981/32 sobre todos os bens leiloados na vigência do presente contrato. 

10.1.1. Não cabe à Prefeitura de Goiana qualquer responsabilidade pela cobrança da 

comissão devida pelos arrematantes, nem pelos gastos despendidos pelo LEILOEIRO 

CONTRATADO para recebê-lo. 
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10.2. O LEILOEIRO CONTRATADO será remunerada pela CONTRATANTE, conforme “caput” do artigo 

24 do Decreto nº 21.981/32 sobre todos os bens leiloados na vigência do presente contrato, 

conforme percentual contido no quadro abaixo: 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

PERCENTUAL  DE COMISSÃO A 
SER APLICADO SOBRE O VALOR DE 
ARREMATAÇÃO DOS BENS 
LEILOADOS 

01 
Contratação de Leiloeiro Oficial para a realização
 de leilão de veículos inservíveis 
de propriedade da ALMT 

 

 

10.2.1O percentual de comissão a ser aplicado sobre o valor de arrematação dos bens 
leiloados é de % (por extenso). 
 
10.3.O Leiloeiro Oficial será o responsável pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições 
à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos, demais despesas 
diretas ou indiretas, e quaisquer outros ônus que se fizerem necessários a execução dos 
serviços contratados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 

78 e nas formas estabelecidas no art. 79, acarretando as consequências do art. 80, todos da Lei 

nº 8.666/93; 

11.2. A rescisão, por algum dos motivos previstos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, não 

dará o LEILOEIRO CONTRATADO direito a indenização a qualquer título, independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial; 

11.3. A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou 

extrajudicial por parte da CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, 

limitada ao valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste ajuste até a completa 

indenização dos danos; 

11.4 Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será 

cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRATANTE, previstas no 

presente Contrato e comprovadamente realizadas pelo LEILOEIRO CONTRATADO. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES 

12.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas sujeita o LEILOEIRO 

CONTRATADO às multas, consoante os art. 86, 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93, incidentes sobre o 

valor da Nota de Empenho. 
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12.2. O descumprimento das obrigações e demais condições do contrato, garantida o 

direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa do LEILOEIRO CONTRATADO, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções, sem exclusão das demais penalidades previstas 

no artigo 87 da Lei n.º 8.666/83: 

12.2.1. Advertência; 

12.2.2. Multa, de até 10% (dez por cento) sobre o valor dos bens avaliados destinados a 

leilão; 

12.2.3. Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de 

contratar com a administração pública, por prazo não superior a dois anos; 

12.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 

anterior; 

12.2.5. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios, conforme o art. 7º da Lei nº. 10.520, de 2002 

12.3. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de 

fraude ou comportamento de modo inidôneo, o LEILOEIRO CONTRATADO poderá sofrer, além 

dos procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 

10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, poderá ocorrer o cancelamento do 

contrato, procedendo-se a paralisação do fornecimento, conforme o caso. 

12.4. As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas 

administrativa ou judicialmente; 

12.5. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 

consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora  da ata, da reparação das 

eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura de Goiana 

12.6. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 

quando cabíveis; 

12.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei Estadual nº 7.692, de 

2002. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO 
 

13.1. A fiscalização, o acompanhamento e a orientação relativa à execução contratual ficará a 

cargo do Fiscal do Contrato designado através de Portaria  da Prefeitura Municipal de Goiana/PE. 
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13.2. Caberá à fiscalização exercer um rigoroso controle  no cumprimento do contrato, em 

especial quanto à quantidade e qualidade dos produtos, devendo  fazer o acompanhamento, 

fiscalização, conferência e avaliação da execução  do presente objeto, e a qual deverá anotar 

em registro próprio, as falhas  detectadas e comunicar  por escrito a autoridade superior todas 

as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do 

LEILOEIRO CONTRATADO. 

 

13.3. Caberá ao Fiscal do Contrato, além das que perfazem na legislação vigente (Lei n.º 

8.666/93 § 1.° e 2.° do art. 67 as seguintes prerrogativas: 

a). Requisitar a prestação dos serviços, mediante correio eletrônico (e-mail), ofício ou 

outro documento; 

b). Efetuar as devidas conferências; 
c)Verificar eventuais falhas, erros ou o não cumprimento de exigências estabelecidas neste Termo de 
Referência, solicitando, se couber, a imediata correção por parte do LEILOEIRO CONTRATADO 
d)Comunicar a Administração o cometimento de falhas pelo LEILOEIRO CONTRATADO que 

impliquem comprometimento da prestação dos serviços e/ou aplicação de penalidades 

previstas; 

e) Conferir e atestar a Nota Fiscal emitida pelo LEILOEIRO CONTRATADO, encaminhando 

diretamente a Secretaria de Administração e Gestão de Qualidade a fim de providenciar a 

Liquidação; 

f) Outras atribuições pertinentes à contratação ou que lhe forem conferidas pela Prefeitura de Goiana 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CLÁUSULA ANTICORRUPÇÃO 

14.1. Para Execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a 

dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de que quer que seja, tanto por 

conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação 

vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao 

objeto deste contrato, ou de outra forma a ele relacionada, o que deve  ser observado, ainda, pelos 

prepostos e colaboradores. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

15.1. Integram este Contrato, o Edital do Pregão Presencial nº 005/2019, seus anexos, e a 

proposta comercial apresentada pelo LEILOEIRO CONTRATADO; 

 

15.2. Os casos omissos serão resolvidos conforme dispõem as Leis Federais nº 8.078/1990 

(Código de Defesa do Consumidor), nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, Código Civil e demais 

legislações vigentes e pertinentes à matéria; 
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15.3. A abstenção, por parte da CONTRATANTE, de quaisquer direitos e/ou faculdades 

que lhe assistem em razão deste contrato e/ou lei não importará renúncia a estes, não 

gerando, pois, precedente invocável. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
 

16.1 - Fica eleito o foro da cidade de Goiana, Estado de Pernambuco, como competente 

para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução deste contrato. E, por 

se acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento na presença 

das testemunhas abaixo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que produza todos os 

efeitos legais. 

     Goiana,     de   2019 
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ANEXO VII 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO: 

1.1. Constitui o objeto deste processo, a contratação dos serviços de 01 (um) Leiloeiro 

Oficial, para proceder Leilões Públicos de bens móveis inservíveis de propriedade 

da Prefeitura de Goiana, considerados obsoletos, sucateados, irrecuperáveis, 

inservíveis, ociosos, de recuperação antieconômica de acordo com as especificações 

e as condições previstas neste Termo de Referência. 

2. DA JUSTIFICATIVA: 

 

2.1. Tendo em vista a pretensão da Prefeitura de Goiana de levar à hasta publica bens 

móveis inservíveis de propriedade do órgão, que se encontram em situação de 

obsoletismo, irrecuperabilidade e desuso, torna-se necessária a contratação de 

profissional credenciado, com capacidade técnica para conduzir o respectivo leilão, em 

cumprimento a legislação em vigor,  

2.2. Visto que o objetivo desse certame é desfazer-se de bens inservíveis, dos quais grande 

parte encontra-se parcialmente sucateada em estágio de deterioração causando custos 

de armazenagem, ambiente insalubre e sujeito a risco de contaminação, nas instalações 

físicas da Prefeitura de Goiana 

 
3. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 

   

3.1. A contratação do leiloeiro oficial será realizada por meio de licitação na modalidade 
PREGÃO. 

 

3.1.1. A Comitente, ao contratar leiloeiro para alienar bens, repassa para este todos os ônus e 

responsabilidades quanto aos atos necessários para que a alienação dos bens seja 

cumprida, não restando à Prefeitura de Goiana  nenhuma obrigação atinente ao 

processo de alienação, senão aquelas previstas em contrato. 

 

3.1.2. Ressalta-se que do leilão a ser realizado, o leiloeiro receberá do arrematante 5% (cinco 

por cento) sobre o valor do bem arrematado, conforme determinação do parágrafo 

único do artigo 24 do Decreto Federal n.º 21.981/1932, sem prejuízo da remuneração 

eventualmente devida pela Prefeitura de Goiana, em valor correspondente ao 
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percentual a ser definido no presente certame. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

4.1. Serão aptos a participarem do assunto em tela, os leiloeiros que estiverem adimplentes 

com as documentações previstas no art. 2.º do Decreto 21.981 de 19/12/32 e art. 24.º da 

IN DREI nº 17/2013, e atenderem satisfatoriamente as exigências contidas neste Termo 

de Referência, Edital e seus anexos. 

 

4.2. Ressaltamos que os leiloeiros interessados poderão realizar vistoria “in loco” no 

depósito localizado Rua do Goiti nº99, próximo ao posto de gás de Albuquerque 

Pneus na cidade de Goiana, Pernambuco onde estão os bens móveis inservíveis. 

 

4.3. Cabe ainda informar que, caso os leiloeiros oficiais desejarem realizar a vistoria in loco, 

deverão estar acompanhados pela Comissão de Leilão, de forma a apresentarem ao 

final de cada vistoria o Termo de Vistoria, elaborado pelo próprio leiloeiro. 

 

4.4. Respeitadas as demais condições legais e as constantes deste Termo de Referência, 

Edital e seus anexos, poderão participar do presente certame os Leiloeiros Oficiais 

devidamente matriculados na Junta Comercial do Estado de Pernambuco (JUEPE)). 

 

4.5. Não poderão participar: 

4.5.1. Leiloeiro com parentesco até o segundo grau de servidores da Prefeitura de Goiana  

4.5.2. Tiver sido punido com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública Federal, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com qualquer órgão 
da Administração Federal, Estadual ou Municipal; 

 

4.5.3. Leiloeiro que não preencher as condições estipuladas neste Termo de Referência, Edital 
e seus anexos. 

 

4.5.4. Estiver com a matrícula de Leiloeiro Oficial suspensa na Junta Comercial do Estado de 
Pernambuco. 

 

4.6. A participação no certame implica em aceitação de todas as condições estabelecidas 

neste Termo de Referência, no Edital e seus anexos. Ressaltamos que este deverá 

seguir rigorosamente o exposto na IN DREI 17/2013, Decreto 21.981 de 19/12/32 e da Lei 
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8.666 de 21/06/93, e das demais legislações pertinentes. 

5. DOS SERVIÇOS: 
 

5.1. Os serviços a serem prestados pelo Leiloeiro Oficial abrange a organização, divulgação e 

realização de leilões de bens móveis (veículos inservíveis) de propriedade da Prefeitura 

de Goiana, considerados obsoletos, sucateados, irrecuperáveis, inservíveis, ociosos, 

recuperação antieconômica. 

5.2. Informações sobre os Requisitos do Pregoeiro: 

5.2.1. O Leiloeiro Oficial, cuja profissão está regulamentada no Decreto Federal n.º 21.981 

de 1932, deverá estar devidamente cadastrado na Junta Comercial do Estado de 

Pernambuco. 

5.2.2. Os leilões deverão ser realizados com observância das normas e leis vigentes e com a 

publicidade necessária; 

5.2.3. O Leiloeiro Oficial contratado deve dispor de solução técnica integrada para 

realização do leilão oficial dos bens, permitindo recebimento de lances em ato 

presencial e via WEB, concomitantemente; 

5.2.4. O Leiloeiro Oficial deverá orientar o arrematante quanto aos procedimentos 

referentes ao pagamento do bem arrematado; 

 

5.2.5.     O Leiloeiro Oficial deverá entregar ao Fiscal do Contrato, Ata do Leilão em até 10 

(dez) dias úteis após a realização da sessão pública do certame, contento, dentre 

outras as seguintes informações: 

a) todos os lances ofertados para o lote ou, pelo menos, os três maiores, se 

houver, constando nome completo/firma, endereço e telefone dos 

ofertantes; 

b) nome completo/firma, CPF/CNPJ e n.º de identidade do arrematante vencedor; 

c) endereço e telefone do arrematante vencedor 

d) valor do lance vencedor ofertado; 

e) relatório contendo descrição e esclarecimentos detalhados – para cada lote 

licitado - sobre o trabalho realizado para oferecimento dos bens, indicando, 

inclusive, nomes, endereços e outros dados relevantes das pessoas 

contatadas, informando, ainda, quais foram os motivos que dificultaram a 
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arrematação dos bens; 

f) demais fatos relevantes ocorridos no Leilão, inclusive a não 

ocorrência de lance para determinado bem. 

5.2.6. O Leiloeiro Oficial deverá dispor de sistema informatizado para controle das 

atividades  inerentes  à venda dos bens, bem como fornecer relatórios gerenciais 

em cada fase do  processo  (a exemplo de cadastramento de bens, estratégia 

de vendas, administração/realização do leilão oficial, relatório específico dos 

leilões, prestação de contas sobre a venda do  bem,  dentre outros); 

5.2.7. O relatório final de cada leilão deverá constar, no mínimo, descrição do bem, 

valor de arremate, CPF/CNPJ do arrematante, nome do arrematante, 

quantidade de lotes arrematados, quantidade de lotes não arrematados; 

5.2.8. A Prefeitura de Goiana reserva-se o direito de fiscalizar, a qualquer tempo, por 

meio do Fiscal do Contrato, a execução dos serviços objeto deste Termo de 

Referência, para fins de prestar orientações gerais e exercer o controle da 

respectiva execução contratual. 

5.3. Informações sobre realização de leilão oficial: 

5.3.1. O Leiloeiro Oficial deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos: 

a) possuir instalações adequadas para realização do evento (local próprio ou de 

terceiros), de fácil localização, em ambiente agradável, com condições de 

conforto aos interessados; 

b) divulgar o leilão por meio de endereço eletrônico na internet e distribuir 

material publicitário impresso sobre o evento (exemplo: folheto, cartilha, 

catálogo, livrete, dentre outros inerentes aos serviços de publicidade); 

c) elaborar os avisos de leilão, submetendo as respectivas minutas para aprovação 

da Prefeitura de Goiana, para publicação  em  jornal local, pelo menos 03 (três) 

vezes, devendo o último aviso discriminar, pormenorizadamente, os bens que 

serão leiloados, enunciar os gravames e eventuais ônus que recaiam sobre eles, 

e informar o horário e local para visitação e exame; 

d) elaborar edital para publicação pela Prefeitura de Goiana no Diário Oficial 

Eletrônico da Prefeitura de Goiana 

e) elaborar edital oficial do leilão (catálogo), para reprodução pela Prefeitura de Goiana 
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contendo todas as condições do leilão, bem como a descrição completa dos bens, 

para distribuição gratuita aos interessados; 

f) constar na divulgação do evento na internet e no material impresso a descrição 

dos bens ofertados, informações sobre o leilão oficial, telefones e endereço 

eletrônico (e-mail) para contatos e esclarecimentos adicionais; 

g) utilizar sistema audiovisual durante o leilão, contendo projetor de imagem que 

possibilite a visualização de imagens dos  bens  por todos os participantes do 

evento. A critério da Prefeitura de Goiana poderá ser  dispensado o uso do 

sistema audiovisual ou, em sua substituição, poderão ser utilizadas fotografias 

dos bens; 

h) viabilizar o acompanhamento do evento no local em que ocorrerá o leilão, sendo 

projetados em tela a descrição do lote e os respectivos lances recebidos, ou 

ainda, os ofertados via Internet; 

i) o Leiloeiro Oficial deverá oferecer, ainda, infraestrutura para viabilizar a 

participação de interessados via WEB, consistindo em página na internet da qual 

conste aplicativo que contenha, no mínimo, as seguintes funcionalidades: 

i.1) acesso, pelos ofertantes, mediante condições de segurança 
(criptografia e autenticação); 

i.2) para efetuar lances via Internet, os interessados devem dispor de 
chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas após 
credenciamento junto ao escritório do Leiloeiro Oficial; 

i.3) mecanismo para efetuar o cancelamento da chave de 
identificação e da senha; 
i.4) realização do leilão, recebendo e estimulando lances em tempo 

“real”, via internet, com interatividade entre os lances verbais e os 

lances efetuados eletronicamente na Web, possibilitando ao Leiloeiro 

Oficial receber e estimular lances em tempo “real”; 

i.5) inserção dos lances verbais na internet, para conhecimento de 

todos os participantes; 
i.6) não permita a aceitação de dois ou mais lances de 

mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar; 
i.7) a cada lance ofertado, via Internet ou verbalmente, o participante deverá 
ser imediatamente informado de seu recebimento e respectivo valor; 

i.8) durante o transcurso da sessão pública, os participantes deverão 
ser informados, em tempo real, do valor do lance registrado. O sistema não 
identificará o autor dos lances aos demais participantes; 
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i.9) recebimento de lances prévios; 
i.10) inserção na internet dos lances prévios remetidos via fax, via postal ou 

entregues pessoalmente; 

i.11) possua mecanismo que permita a apresentação apenas de lances cujo 
valor seja superior ao do último lance que tenha sido anteriormente ofertado, 
observado o incremento mínimo fixado para o lote. 

6. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

6.1. A contratação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, observará as normas e 

procedimentos administrativos constantes do art. Artigo 38 – inciso III - Artigo 53 da Lei 

n.º8.666/93 - Art. 25 – Art. 33 - §§ 1.º e 2.º - Instrução Normativa n.º 17/2013/DREI  – Art. 

1.º e Art. 19 da Lei n.º 13.132/2015. 

7. DA PROPOSTA: 
 

7.1. Deverá constar na proposta: 

7.1.1. O percentual de comissão a ser aplicado sobre o valor de venda dos bens 

arrematados, com base no previsto no art. 24 do Decreto 21.981, de 1932, 

considerando as especificações e condições estabelecidas neste Termo de 

Referência; 

7.1.2. Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos, 

tais como: salário, ônus tributários, fiscais, parafiscais, taxas, confecção de faixas, 

elaboração do edital de leilão e respectivo catálogo, elaboração do aviso do leilão 

para fins de publicação no DOU,  site  na internet, disponibilização de local para a 

realização do leilão e demais despesas necessárias ao cumprimento integral do 

objeto deste Termo de Referência; 

7.1.3. Especificação detalhada dos serviços ofertados, em atendimento às exigências 

estabelecidas neste Termo de Referência; 

7.1.4. Declaração de que dispõe de qualificação técnica e de estrutura para elaboração dos 

avisos de publicação do leilão, para elaboração do edital do leilão, para elaboração 

dos catálogos, para distribuição do edital por mala direta aos interessados e 

arrematantes cadastrados, bem como, dispõe de local adequado para a realização do 

leilão, com endereço de fácil localização, com sistema audiovisual, com projetor de 

imagens e com acomodações para no mínimo 50( cinquenta) participantes, e que 

contará com assistente no local do leilão para atendimento aos compradores e 

recebimento das importâncias apuradas, com máquinas equipamentos de som e 

equipe de empregados qualificados, suficientes para secretariar o leilão; 
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7.1.5. Declaração de que efetuará a prestação de contas por meio de  relatório,  contendo: 

demonstrativo financeiro, comprovante de despesas eventuais e  os  comprovantes  

de arrematação com as Notas Fiscais correspondentes e o recolhimento do valor 

total das importâncias recebidas e o valor das comissões acertadas já descontadas as 

despesas autorizadas, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, após a data de 

realização do leilão; 

7.1.6. Declaração de que, caso seja declarado vencedor do certame, cumprirá fielmente as 

condições estabelecidas neste Termo de Referência, respeitando os prazos 

pactuados e que terá  condições técnicas e econômicas para o fiel cumprimento das 

obrigações assumidas; 

7.1.7. Declaração de que dispõe de solução técnica para realização de leilão oficial, 

utilizando recursos de tecnologia da informação, permitindo recebimento de lances 

em ato presencial e via WEB concomitantemente; 

7.1.8. O nome do Leiloeiro Público Oficial, indicando o número da matrícula na Junta 

Comercial do Estado de Pernambuco, colocando o número da modalidade da 

licitação, dia e hora de abertura, endereço completo,  o número do telefone,  fac-

símile e endereço eletrônico, bem como, o número de sua conta corrente, o nome 

do Banco e a respectiva Agência onde deseja receber a comissão dentro do 

percentual proposto; 

7.1.9. Indicação do Local para a realização do Leilão; 

7.1.10. Indicação do nome do preposto, se houver, para atuação no Leilão, nos casos de 

impedimentos do Leiloeiro Oficial, de acordo com o previsto no art. 11 do Decreto 

n.º 21.981, de 1932; 

7.1.11. Validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 
 

8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

8.1. Certidão de registro de Leiloeiro Oficial, emitida pela Junta Comercial do Estado de 
Pernambuco 

8.2. Atestado(s) de capacidade técnica , emitido (s) por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, onde comprove que o Licitante prestou, ou esteja  prestando  serviços  com 

características pertinentes e compatíveis ao objeto deste Termo de Referência e ateste a 

inexistência de qualquer fato desabonador em relação ao Licitante, ficando reservado a 

Prefeitura de Goiana o direito de solicitar cópias dos  contratos a que se referem tais 
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documentos. 

8.2.1. O atestado a que se refere este Termo de Referência, deverá conter, no mínimo, as 

seguintes informações: 

a) nome do Leiloeiro Oficial; 
b) região/Estado de Atuação; 

c) período em que foi prestado os serviços ou a partir do qual vem sendo prestado (em 
número de meses); 

d) percentual de vendas atingido, em relação à quantidade de bens ofertados; 

e) quantidade de itens levados à leilão; 
f) quantidade de itens arrematados; 

g) dados completos da pessoa jurídica proprietária dos bens leiloados: razão social, 

endereço, telefone, fax e e-mail; 
h) tipos de bens leiloados; 
i) data de realização do leilão (ou data programada); 

8.2.2. Termo de Vistoria, conforme modelo constante no Apêndice I deste Termo de 
Referência; 

12.2.2.1. A vistoria prévia a que se refere este Termo de  Referência,  impossibilitará  sob  

qualquer hipótese, reclamações posteriores do Licitante, quanto às particularidades, os 

detalhes e as características dos bens a serem alienados, das eventuais dificuldades para a 

realização do Leilão, assim como dará condições para o Licitante verificar as  perspectivas  

de receita levando em consideração o estado em que os bens se encontram e permitirá a 

obtenção de informações necessárias para a elaboração de proposta; 

12.2.2.2. A critério do licitante, o termo de vistoria poderá ser substituído por declaração 

de que tem pleno conhecimento das caraterísticas e condições em que se encontram os 

bens a serem leiloados. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO LEILOEIRO CONTRATADO: 

9.1. Presidir o leilão e responsabilizar-se por todos os atos administrativos de sua 

competência até o encerramento, com a devida prestação de contas; 

9.2. Elaborar os avisos de leilão para publicação na imprensa, submetendo as respectivas 

minutas para aprovação da Prefeitura de Goiana 

10. Elaborar edital para publicação pela Prefeitura de Goiana no Diário Oficial Eletrônico 

da Prefeitura de Goiana 

10.1. Elaborar edital oficial do leilão (catálogo), para reprodução pela Prefeitura de Goiana 

contendo todas as condições do leilão, bem como a descrição completa dos bens, 
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para distribuição gratuita aos interessados; 

10.2. Preparar o material para anúncio do Leilão, cuja publicidade deverá ser de, no 

mínimo, 03 (três) vezes em jornal local, devendo a última discriminar, 

pormenorizadamente, os bens que serão leiloados, enunciar os gravames e 

eventuais ônus que recaiam sobre eles, e informar o horário e local para visitação e 

exame; 

 

10.3. Orientar a Fiscal do Contrato da Prefeitura de Goiana, para agrupar e relacionar 

os bens disponíveis para leilão em lotes, bem como proceder a avaliação dos 

mesmos através de Laudo de Avaliação, caso seja necessário; 

10.4. Remeter mala direta aos interessados e arrematantes integrantes do cadastro 

do Licitante Vencedor; 

10.5. Disponibilizar local adequado para realização do Leilão, com endereço de fácil 

localização, com sistema audiovisual, projetor de imagens e acomodações para no 

mínimo 50 (cinquenta) participantes; 

10.6. Instalar secretaria no local do leilão para atendimento aos compradores e 

recebimento das importâncias apuradas, com máquinas equipamentos de som e 

equipe de empregados qualificados, suficientes para secretariar o Leiloeiro Oficial; 

10.7. Atentar sempre para os melhores interesses da Prefeitura de Goiana  

10.8. Prestar contas por meio de relatório, contendo: demonstrativo financeiro, 

comprovantes de pagamentos (Notas Fiscais) correspondentes, e o recolhimento 

das importâncias recebidas em até 10 (dias) corridos, a contar da data de 

realização do leilão; 

10.9. Cumprir fielmente as obrigações estabelecidas neste Termo de Referência, 

Edital e seus anexos em especial a de oferecer, infra-estrutura para viabilizar a 

participação de interessados via WEB, consistindo em página na internet da qual 

conste aplicativo que contenha, no mínimo, as facilidades enumeradas neste 

instrumento; 

10.10. Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto 

deste Termo de Referência, sem ônus para a Prefeitura de Goiana  

10.11. Disponibilizar número de telefones, fax, e-mails ou outro meio hábil para 

comunicação pela Prefeitura de Goiana, durante a vigência do contrato. 
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11. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA DE GOIANA: 

11.1. Acompanhar e validar, por meio da Comissão de Leilão de Bens Inservíveis da 

Prefeitura Municipal de Goiana, a avaliação dos bens a serem leiloados;  

11.2. Disponibilizar espaço e mão-de-obra para montagens dos lotes; 

11.3. Publicar o edital no Diário Oficial do Estado, na Imprensa local e demais praças que a 

Prefeitura de Goiana necessário; 

11.4. Acompanhar por meio do fiscal de contratos e funcionários designados por ela todas 

as etapas do leilão; 

11.5. Determinar juntamente com o Leiloeiro Oficial, data e hora para realização do Leilão; 

11.6. Estabelecer horário para visitação dos lotes, com a supervisão de 01 (um) funcionário 

da Prefeitura de Goiana; 

11.7. Proceder a entrega dos bens aos arrematantes, mediante apresentação das notas de 

vendas emitidas e devidamente liberadas pelo Leiloeiro Oficial; 

11.8. Proceder a entrega das Autorizações para Transferências de Veículos (DUT) e  CRLV, 

devidamente preenchidas e assinadas com firma reconhecida, para os respectivos arrematantes. 

11.9. Manter vigilância, 24 (vinte e quatro) horas por dia no local de visitação dos bens a 

serem leiloados. A vigilância atuará desde o início da visitação até a entrega final dos produtos 

arrematados. 

12. DO LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO: 

12.1. Os serviços serão executados pelo Leiloeiro Oficial de acordo com a solicitação da 

Prefeitura de Goiana, em local previamente definido, de fácil acesso aos interessados a 

participarem do leilão. 

 

12.2. Os serviços deverão ser executados em local a ser determinado pelo Leiloeiro, correndo 

por sua conta todas as despesas relativas a encargos trabalhistas, previdenciários, transporte de 

pessoal, publicações e quaisquer outras decorrentes da execução do objeto. 

 

12.3. Compete ao Leiloeiro Oficial a condução pessoal do leilão, somente podendo delegar 

suas funções a um preposto nas hipóteses previstas no art. 11.º do Decreto n.º 21.981, de 19/10/32, 

com a estrita observância das disposições estabelecidas neste Termo de Referência, no Edital 

mediante comunicação formal e prévia anuência. 
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12.4. Mediante circunstâncias, cabe salientar que para a prestação dos referidos serviços 

objeto deste Termo de Referência, o Leiloeiro alocará recursos humanos de seus quadros, 

além de recursos físicos e tecnológicos, como o ambiente para realização do evento e 

equipamentos de informática para processamento dos trabalhos, sem qualquer despesa o 

município. 

13. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

13.1. O Pregoeiro Oficial terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data de  

encerramento do Leilão, para apresentar à Prefeitura de Goiana o relatório de prestação de 

contas, contendo: demonstrativo financeiro, comprovantes de despesas realizadas em 

consonância com as obrigações estabelecidas no Termo de Referência, os comprovantes de 

arrematação com as Notas Fiscais correspondentes, o recolhimento do valor total das 

importâncias recebidas descontado o valor da comissão ofertada neste Termo de Referência, 

inclusive os tributos previstos na legislação em vigor. 

13.1.1. O relatório de prestação de contas do Leilão somente será aprovado pelo Fiscal do 

Contrato se cumpridas, pelo Licitante Vencedor, todas as condições estabelecidas neste Termo 

de Referência; 

14. DO PREÇO E DA FORMA DE REMUNERAÇÃO: 
 

14.1. O LEILOEIRO CONTRATADO obriga-se a executar os serviços, objeto deste  contrato, 

recebendo, a título de comissão, a taxa de 5% (cinco por cento), conforme art. 24.º do Decreto 

21.981 de 19/12/32, calculada sobre o valor de venda do bem arrematado, taxa esta que deverá ser 

cobrada diretamente de cada arrematante, na ocasião do leilão, sem prejuízo da remuneração 

eventualmente devida pela Prefeitura de Goiana, em valor correspondente ao percentual a ser 

definido no presente certame. 

 

14.2. As despesas com a execução dos leilões correrão única e exclusivamente por conta do 

Leiloeiro Oficial. 

 

14.3. Não cabe a Prefeitura de Goiana, qualquer responsabilidade pela cobrança da comissão 

devida pelos arrematantes, nem pelos gastos despendidos pelo Leiloeiro Oficial para 

recebê-la. 

14.4. O Leiloeiro Oficial será o responsável pelo recolhimento de impostos, taxas, 

contribuições à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro, 

emolumentos, demais despesas diretas ou indiretas, e quaisquer outros ônus que se 
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fizerem necessários a execução  dos serviços contratados. 

15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

15.1. O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 

15.1.1. Fica desde já estabelecido que o contrato poderá ser prorrogado em caráter 

excepcional, se e somente se, a Prefeitura de Goiana tiver convocado o Leiloeiro Oficial 

para iniciar a execução dos serviços dentro do prazo estipulado neste Termo  de 

Referência, e não for possível concluir o Leilão antes do encerramento da vigência original 

do contrato. A prorrogação dar-se exclusivamente para acomodação dos prazos 

suficientes e necessários à conclusão do Leilão. 

16. DAS CONDIÇÕES GERAIS: 

16.1. Caberá ao fiscal do contrato supervisionar a prestação dos serviços, verificando se 

todas as obrigações foram cumpridas, assim como solicitar a aplicação de penalidades ao 

LEILOEIRO CONTRATADO pelas irregularidades cometidas ou descumprimento de qualquer 

cláusula contratual. 

16.2. A não execução na íntegra das exigências deste Termo de Referência será 

motivo de aplicação das penalidades na forma da lei e previstas na minuta de contrato. 

16.3. Os Licitantes interessados em participar do certame poderão fazer uma vistoria 

aos bens disponibilizados para alienação, que se encontram depositados na Rua do Goiti 

nº99, próximo ao posto de gás de Albuquerque Pneus nos horários compreendidos entre 

08h00 e 15h00, de segunda à sexta-feira. 

16.3.1. A vistoria prévia a que se refere este Termo de  Referência,  impossibilitará  sob  

qualquer hipótese, reclamações posteriores do Licitante, quanto às particularidades, os 

detalhes e as características dos bens a serem alienados, das eventuais dificuldades para a 

realização do Leilão, assim como dará condições para o Licitante verificar as  perspectivas  

de receita levando em consideração o estado em que se os bens se encontram e permitirá 

a obtenção de informações necessárias para a elaboração de proposta; 

16.4. Se o Leiloeiro Oficial contratado inadimplir nas obrigações assumidas, no todo ou 

em parte, a Administração comunicará à Junta Comercial do Estado de Pernambuco – JUCEPE, 

para as medidas de sua competência, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste 

Termo de Referência, no edital, no contrato, e das demais cominações legais. 
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Antônia Lúcia  Rodrigues Pontual 

Secretária de Administração em Interina 

Portaria nº 441/2018 
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APENDICE I – DO TERMO DE REFERÊNCIA 

MODELO DE TERMO DE VISTORIA 

 

 

 

Eu, Leiloeiro  Oficial, inscrito na 
Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº   , DECLARO que 
vistoriei os bens da Prefeitura de Goiana, disponibilizados para alienação. 

 

DECLARO ainda que tomei conhecimento das peculiaridades, examinei particularmente 
todos os detalhes, tomei ciência das características dos bens a serem alienados, das 
eventuais dificuldades para a realização do Leilão e demais informações necessárias à 
elaboração da proposta. 

 

Goiana,  de  de 2019 

 

 

LICITANTE 

 

Leiloeiro  Oficial registrado na Junta  Comercial sob o n.º    
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APENDICE II - DO TERMO DE REFERÊNCIA 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Atestamos, para   fins de   comprovação   no  ,  que (nome   do licitante),   
portador(a)   do RG  n.º  ,   e  do  CPF/MF   sob o  n.º   , 
registrado  na  Junta  Comercial  do Estado de Pernambuco sob o n.º  ,  
domiciliado em ____ (endereço  completo do Licitante), executa(ou) para  esta  
empresa __________      (Razão Social, n.º CNPJ/MF da empresa emitente), situada _____ 
   (endereço completo da empresa emitente do atestado), o(s) serviço(s) abaixo 
especificados: 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: 

a) (descrever os serviços prestados referentes a venda de bens móveis e veículos, 

compreendendo a organização de leilões oficiais); 
b) Região/Estado de atuação:  ; 
c) Período em que foi prestado ou a partir do qual vem sendo prestado o serviço (em 

número de meses):  _; 
d) Percentual de vendas atingido, em relação à quantidade de bens ofertados:  ; 
e) Quantidade de itens levados à Leilão; 

f) Quantidade de itens arrematados; 
g) Dados completos da pessoa jurídica proprietária dos bens leiloados: razão 
social, endereço, telefone, fax e e-mail; 

h) Tipos de bens leiloados: 
i) Data de realização do Leilão (ou data programada):  . 

Atestamos, ainda, que  _ (nome do Licitante) 
presta/prestou os serviços a esta empresa, não existindo, até a presente data, fatos que 
desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

 

Local e Data.  

 

(Assinatura e Carimbo com a Identificação do Emitente) 
 

OBSERVAÇÃO: Todos os dados indicados neste modelo devem constar do Atestado 

de Capacidade Técnica apresentado pelo Licitante. 

 


